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LEGE nr. 77 din 28 aprilie 2016 (*actualizatã*) 
privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin credite 
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Articolul 11 
În vederea echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum şi din 
devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplică atât contractelor de credit 
aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor încheiate după 
această dată. 
*) Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 623 din 25 octombrie 2016, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2017, s-a admis excepția de 
neconstituționalitate a sintagmei "precum și din devalorizarea bunurilor imobile" din 
cuprinsul art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, constatându-se că 
aceasta este neconstituțională. 

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, 
precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează 
efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în 
acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile 
neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile 
constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. 

Prin urmare, începând cu data de 18 ianuarie 2017, sintagma "precum și din 
devalorizarea bunurilor imobile" din cuprinsul art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 
privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate 
prin credite, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând 
cu data de 4 martie 2017, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea 
prevederilor atacate. 

*) Prin aceeași Decizie, s-a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor din 
cuprinsul art. 11 teza întâi raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, 7 și 8 din Legea nr. 
77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor 
asumate prin credite, constatându-se că acestea sunt constituționale în măsura în 
care instanța judecătorească verifică condițiile referitoare la existența impreviziunii. 

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, 
precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează 
efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în 
acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile 
neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile 
constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. 
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Prin urmare, începând cu data de 18 ianuarie 2017, prevederile din art. 11 teza întâi 
raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, 7 și 8 din Legea nr. 77/2016 privind darea în 
plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în 
măsura în care instanța judecătorească nu verifică condițiile referitoare la existența 
impreviziunii, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând 
cu data de 4 martie 2017, dacă instanța judecătorească nu verifică condițiile 
referitoare la existența impreviziunii, iar legiuitorul nu intervine pentru modificarea 
prevederilor atacate.
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